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    ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 07 - 12 ม.ิย.  2562 20,888.- 

 

 

 

 

 

บนิตรง เชยีงใหม ่ฉำงซำ จำงเจยีเจีย้  

ฟ่งหวง สะพำนแกว้ 

 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี 

รำคำเพยีง 20,888.-                          

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 ชมความงดงามของอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ จางเจยีเจีย้ 
 ชมความงดงาม เขาเทยีนเหมนิซาน พชิติความกลา้ ระเบยีงแกว้ 
 พสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
 ชมความงดงามของเมอืงโบราณฟ่งหวง 
 เมนูพเิศษ..ป้ิงยา่งเกาหล ี, สกุีเ้ห็ด 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง ไปและกลบั 
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รำคำ ไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,000 บำท  
(ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลูกคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 750 บำท) 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่– ฉำงซำ FD480. (08.20-12.05 น.)-จำงเจยีเจีย้ 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนำมบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร์ สำยกำรบนิ Air Asia โดยมีเจา้หนา้ที ่คอย

อ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่นบนิ 

08.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD480  

(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ เมอืงฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลัง

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจำงเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 

เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อทีก่ว่า 369 ตารางกโิลเมตร อุดมดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ์ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  พกัที ่JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 จำงเจยีเจีย้-สะพำนแกว้(รวมผำ้หุม้รองเทำ้)-ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี-ถนนคนเดนิซฟีเูจ ีย้-พพิธิภณัฑ์
ภำพวำดทรำย-รำ้นหยก 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้ น าทา่นพสิจูนค์วามกลา้กบั สะพำนแกว้ทีย่ำวทีส่ดุในโลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และ

ความยาวกวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอนั

เดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ น าทา่นชม ศนูยย์าจนี อาทเิชน่ ยาบัว

หมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิ

ไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม่ – ฉางซา FD480. (08.20-12.05 น.)-จางเจยีเจีย้ ✈ 🍽 🍽 JIN HUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4  ดาว 

2 
จางเจยีเจีย้-สะพานแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี-ถนน
คนเดนิซฟีเูจีย้-พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย-รา้นหยก 

🍽 🍽 🍽 JIN HUA HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
เขาเทียนเหมินซาน-ถ ้าประตูสวรรค์ (กระเชา้+บันไดเลื่อน+รถ

อุทยาน+ผา้หุม้รองเทา้)-รา้นยางพารา-รา้นผา้ไหม 
🍽 🍽 🍽 VIENNA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 จางเจยีเจีย้-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืถวัเจยีง-สะพานสายรุง้   🍽 🍽 🍽 TIAN DUJIACUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 เมอืงโบราณฟ่งหวง-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ 🍽 🍽 🍽 XIANG RONG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

6 ฉางซา-เชยีงใหม่ FD481 (12.55-14.45 น.) 🍽 ✈  
- 
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**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไมส่ามารถ

เขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่วถ ้ามังกรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอื

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไม่มกีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้**  

และน าทา่นชมอัญมณีล า้คา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใสแ่ลว้จะชว่ย

ป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง ทีม่ี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้ าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิซฟีเูจ ีย้ ณ เขตอู่หลงิหยวน เป็นถนนคนเดนิทีส่รา้งมาไม่นาน 

ออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ มรีา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึมากมาย 
น าทา่นชม จติรกรรมภำพวำดทรำย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิ

เซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิ เชน่ กรวดส ี

เม็ดทราย ก ิง่ไม ้ หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์ จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวัลและการ

ยกย่องมากมายหลายปีซอ้น 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

        พกัที ่JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

วนัที ่3 จำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน-ถ ำ้ประตูสวรรค ์(กระเชำ้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยำน+ผำ้คลุม
รองเทำ้) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขำเทยีนเหมนิซำน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยกอ่นเรยีกว่า ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอื

ซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ข ึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 

กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่นัสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผา

ลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพนัธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระ

ใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น าทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นระเบยีงกระจก 

มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้

3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศันอ์ันงดงามบน เขา

เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่าน่าจะ

ชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใส

อาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก  จากนัน้น าทา่นลงบันไดเลือ่นสู ่ถ ำ้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวำ่ ถ ำ้ประตู

สวรรคเ์ทยีนเหมนิซำน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภเูขาเกดิ

ระเบดิข ึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 

60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรูปชม

ความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเลก็ลอดผ่านชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ี่

น่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแห่งหนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวก

แก่ลูกคา้ทีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรือหากบันไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นี้

ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอุทยานขึน้ไป

บนถ ้าประตสูวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิ และ

ไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ ผลติภณัฑย์างพารา ทีท่ าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมัยของประเทศจีนสนิคา้

มากมาย เชน่หมอนยางพาราทีไ่ดร้ับความนยิมอยู่ในขณะนี้ และยังไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็น

ความรูอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นแวะรา้นผา้ไหม เพือ่เลอืกซือ้ผลติภัณทจ์ากผา้ไหม ไปเป็นของทีร่ะลกึหรือ

ฝากคนทางบา้น 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  พกัที ่VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่4 จำงเจยีเจีย้-เมอืงโบรำณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืถวัเจยีง-สะพำนสำยรุง้   

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.5 ชัว่โมง) เป็นเมืองทีข่ ึน้ อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทศิตะวันตกของ

มณฑลหูหนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยู่รมิแม่น ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ชอ่งแคบภูเขา ทีเ่ด่น

ตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว ทีม่ีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าค่าทีต่ก

ทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแห่ง มีถนนทีปู่ดว้ยหนิเขียว 20 กว่าสาย ทัง้ชาวจีนและชาว

ตา่งประเทศ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านชม สะพำนสำยรุง้ หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณทีม่ีหลังคาคลุมเหมือนสะพาน

ขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่ีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ท่าน

จะไดเ้ห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบ  

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืถวัเจยีง เรอืแพ ใหท้่านไดส้นุก ตืน่เตน้ แต่ไม่มีอันตราย ชมบา้น เรือนสองฟาก

ฝ่ังแม่น ้า สะพานโบราณ เจดยีว์ั่นหมงิ หอตั๋วชุย่ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้่านไดส้มัผัสพรอ้มเก็บ

ภาพประทบัใจ 

 

 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  พกัที ่TIAN DUJIACUN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 
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วนัที ่5 เมอืงโบรำณฟ่งหวง-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

   หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 
ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหู

หนาน มปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
ของมณฑลหูหนาน   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง)  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ซึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้า่น

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติร

สหาย 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  พกัที ่XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่6 ฉำงซำ-เชยีงใหม ่FD481 (12.55-14.45 น.) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั..สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

12.55 น.   ออกเดนิทางจาก เมอืงฉำงซำ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD481 

 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

14.45 น. เดนิทางกลบัถงึ สนำมบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภิาพ… 

 

 

  

 
บนิตรงเชยีงใหม ่ฉำงซำ จำงเจยีเจีย้ เมอืงโบรำณฟ่งหวง 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่07 - 12 ม.ิย. 2562 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,800.- 14,888.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] รบกวนตดิตอ่เจำ้หนำ้ที*่** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่จนีทำ่นละ 1,000 บำท*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 สว่นหวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและควำมพงึพอใจของทำ่น *** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม่) ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดงัตอ่ไปนี้ 1. เชยีงใหม ่2. 

เชยีงรำย 3. นำ่น 4. พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล ำพูน9. อตุรดติถ ์10. ตำก 11.

พษิณุโลก 12.สุโขทยั กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้ภีมูลิ าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ 

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร ์และไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี
ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 
 
 

 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
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3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้
ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
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 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล 

 
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,775 บาท 
 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................. ................................ 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี................. .   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


